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 المستخلص

استطاعت  وتة ا اعلومةتتتعال صاالت تعالال اعتز تور تتر صص  االرط تعص اعلرلتت  نت  اعو  ت  تتت، إتةا   اع  تتعا            

أصتتت   االت تتعالال صت ا تتل اعلومةتتتعال ع تتع تتت و ل  ت تتل نتت  أصاا اع اعتتتعال االرط تتعص ل اعل طم تتل ص عتت  تتت،  تت   

 عال اعك عاا تتتل ت م تا اعكم تل صاعةرت  اع زتت ،  إلتعز اعلوتعت ال االرط تعص ل صاعلعع تل   تسعهلط ع ن  ز عصا تسطة

أس م ن  تاعت   صص  االرط تعص اعلرلت   ت    تع  لع تولا تمز ت س ،  إطعج ل اعولععل صز عصا تسطة عال اعطاعنس ل  

وتععثة ا اع تاعت ل اعلاووتل تت، و ا تع ت ا تعال اعو   ، األص  صاعثعإ  ت، األع  ل اعل  ت ا تتب وترصل اعط ا تعال اعللتتاتل 

اعتتا عا االصتتااعت  صاعت عإتتعال اعكت تتلا صأإطلإتت  األستت عا صاع ةستتتل اعستت عو ل    ص وطتتتل اإط تتع  ستتتكل ا إطلإتت  

تت ت  ت تكمل صاع عتف اعل لة  ت، أهم اعوةاتا اعط  ستعت ال تمتز اتستعط إاتعق االرط تعص اعلرلت  و تكا تطرا ت   ص

لتت  تمتتز تلم تتل اعطال تتل   تتف  لكتت، اث  تتتول اعط تتة  اعتتز االرط تتعص اعلر( :اعتتلس و صهتتةاعت تتف نتت  اعطستتع   

 (. االرط عص ل

تتع تتف  طنتتل، اعلت تتف األص  االرط تتعص اعلرلتت  واعل تتعه م صاع  تتعس  صاالووتتعص  لص  ستتم اعت تتف اعتتز و وتت     

اعوتلاق  صتاتعص  اعلت تف اعثععتف واتعا االرط عص ل(  صجعا اعلت ف اعثعإ  ت م ا صارب صت   عال االرط عص اعلرلت  نت  

    ل تسط تم ل ن  اعط ة  اعز االرط عص اعلرل   صتم اعطةصا اعز االسطاطعجعال صاعطةص عال.

 

 االرط عص اعلرل   اعطال ل االرط عص ل  اعط ة  اعلرل   الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 The information and communication revolution has been able to enhance the role of 

the digital economy in many aspects of life, as communication and information 

technology has had a significant impact on the performance of various economic 

sectors, through its contribution to raising efficiency levels by reducing them, the cost 

and time required to complete economic and financial transactions, work productivity 

and increase levels Competitiveness, which contributed to the growing role of the 

digital economy during the first and second decades of the new millennium with the 

emergence of technologies related to the Fourth Industrial Revolution, including 

artificial intelligence techniques, big data, the Internet of things and cloud computing, 

and the spread of the Internet and mobile phone are among the most important factors 

that helped expand the economy Increasingly digital, and the research problem comes 

in the main question: (How can the transition to the digital economy affect the process 

of economic development). 

The research is divided into three sections, the first section includes the digital 

economy (concepts, characteristics and economic dimensions), the second topic is an 

analysis of the reality and challenges of the digital economy in Iraq, and the third topic 

deals with building a future vision in Iraq and the transition to the digital economy, and 

reaching conclusions and recommendations. 
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  المقدمة: 

أدى التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى         

تغيرات جوهرية فىي أنمىاا الايىام تمفتلىا مجاالتهىاء عىوا   لى  

األعىىىىر ء و لىىىى  معىىىىتوى المجتمعىىىىاتء  مالمعىىىىتوى ال ىىىىرد  أ

إذ أدى تشىىكل متاشىىر إلىى  تغييىىر فىىي أعىىالي   واالقتصىىاد والتيئىىةء

وأنتج نو اً جديداً من االقتصاد  ووعائل تن يذ األنشاة االقتصاديةء

 را تاالقتصاد الرقميء وانعكس تأثيره إيجاتياً  ل  المجتمع فىي 

العموم إذ إن التاول لالقتصاد الرقمي ك يل تتغيير وتاقيق أاداث 

جديدم تؤثر إيجاتياً  ل  المصالح االقتصادية للدول  امة وللعىراق 

مىىع و لىى  وقىىد اىىرأت تاىىوالت كتيىىرم  لىى  المجت تشىىكل فىىا ء

االقتصاد ء تعت  ما شهده قاىا  تكنولوجيىا المعلومىات واالتصىال 

من نمو وتكامىل وتعقيىد ء إذ أصىتات أجهىلم الااعىو  واألدوات 

اإللكترونية قادرم  ل  تاقيق االتصال المتاشر مىع تعهىها تغى  

النظر  ن تتا د المعافات تينها ء وهذا االتصال والتواصل يتاقىق 

ان همها الشتكة الدولية للمعلومىات اإلنترنىتء  تر شتكات  المية أ

يىؤد  وا التاور المذهل في األجهلم واآلالت واألنظمة الذكية ع

الفتصار الوقت وف   التكل ة وتاقيق مرونة أكتر وك ىا م أكثىر 

فىىي العمليىىة اإلنتاجيىىة وقىىدرم كتيىىرم فىىي معالجىىة التيانىىات والىىذكا  

 لى  اتعىا  ناىاق  الصنا ي ء والشك أن هذه المعىتجدات عىتعمل

التاىىوير والتغييىىر واىىدوث تاىىوالت قيىىر معىىتوقة فىىي االقتصىىاد 

وعوق العمل والقاا  الصنا ي إذ يمثل التاول الرقمي وااداً من 

اهم دوافع وما لات النمو في كترى الشركات والدوائر الاكوميىة 

ي ىر   لى  الشىركات التاىىوير تاتجىاه الىول متتكىرمء تهىىمن  مىا

وان تنامي اعتفدام اإلنترنىت لثىورم  م المنافعةءاعتقرارها في دائر

رقمية أدى إل  االن جار الواعع فىي النعىيج التراتاىي التىي  ملىت 

 لى  إاىداث تغيىرات جوهريىة فىىي هيكىل االقتصىاد وت كيىك الىىنظم 

التقليدية ء وإرعا  تنود نظام جديد هو االقتصاد الرقمي أو اقتصاد 

نتجىت  نىأ أثىار ملموعىة فىي اإلنترنت أو االقتصاد الجديد ء الىذ  

مجىىىاالت  ديىىىدم كاإل مىىىال التجاريىىىةء اإلدارم العامىىىة ء التعلىىىيم ء 

الصىىاة واللرا ىىة وقيرهىىاء فمىىن فاللهىىا أصىىتح ت مكىىان اإلفىىراد 

و تتتا م تتتت، أجتتتا ا ط تتتع  اعلاطلتتتعال والمؤععىىىات االتصىىىال فيمىىىا 

 صاع  تعال األإسب.  

 

تموب تكاةعةج ع اعلومةتعال صاالت ع  صص ا أسعس ع  -أهمية البحث: 

تعع تل  ن  ز عصا تو الال اعالة االرط عصي صن  االسطثلع اال اعتلأ 

 تتول ا إطلإت  نت   لتع صاعطلع ا ا عكطلصإ ل اع ا م تل صاع ع ج تل  

أسعع ب أصاا اعلوعت ال اعطلع  ل صأسعع ب اعولتا  صتستعت  ت تع اال 

ع  اع لا اال االسطثلع  ل  وو  ا اعل ى  صا ا اعلومةتعال ن  إلعح ات 

و رل   ص تةنل االرط تعص اعلرلت  اعلومةتتعال تت، تل ت  تومتم     تل 

تتتلز تت   ت  اال ط عجتتعال اعلومةتعت تتل وتتم ا ط تتع  اعل تتعص  اعلاعستتتل 

أهل ل ارط عص اعلولنل اإا رعً ت، اع ص  اعاي  تص ه صتع ت تلز  تت، 

 ل صتستتتع لا اعطاتتتة  إطتتتعسس تستتتعهم نتتت  ت   تتت  اعطال تتتل االرط تتتعص

اع نع ي اعاي ت    ُ اعسع ل اعوععل تل اع تة   ص لكت، ت   ت  أهل تل 

  :اع  اسل وعآلت 

صاعطت   رلت اعلولنل اعومل ل صاعولم تل  صاعطت   طنتلا ع االرط تعص اعل

 تو  األسع  اعل م  عع ع عطةع   اعثلصا  صز عصت ع  صتلا ل ع.

ه  ت طو رلت    ةصتع إظلاً ألهل ل اعلولنل تلةتع صاالرط عص اعل

    عص  اعت ف و عث اعلولنتل اعلطع تل    ثل اعو   عالتةت، اعلةض

 ن  وم إع اعولاق.

ستتتعهل  تكاةعةج تتتع اعلومةتتتتعال صاالت تتتعالال نتتت  ومتتتة ا ت تتتعه م 

توعصلا ع رط عص ترزال ت، ج تةص اعالتة صاعطال تل صن تعً عت  جعال 

 االسطلعول صاعط عتا تب تاعصل ها  اعطكاةعةج ع.

 و ت طهرط تعص اعلرلت  صصص ا نت  اعطال تل اال ل اعت ف ن  تتلز أهل

 األسع  ن  تاة  اعللطلب صصةالً عط     اعلنعه ل.

 

 لكتت، صتت عشل ت تتكمل اعت تتف تتت،  تت   تتتلح  -مشكــةلة البحــث: 

 األسئمل اآلت ل:

 ن لتع وت ، صتولن تل و تل ل ا نلتة تت، اعولارت   وتعإ  االرط تعص أث

 ج تل تت، اعلط  تتل اع تاعت ل اعت ص  صتتب ج تل تت، اعولو ل اعتم اث

 صاالرط تتعص ل اعطكاةعةج تتل عستتلتل اعطغ تتلاال إط لتتل أ تتلى 

 نتعث االهطلتع  اعلرلت   االرط تعص و تع  التعز اعطت  صاالجطلعت تل

 االرط تتعص ل اعطال تتل تول تتا اعتتز اعلرلتت   تتتصي وعالرط تتعص

 .صاالجطلعت ل

هتتتا س ستتتعهم االرط تتتعص اعلرلتتت  نتتت  تكتتتة ، اعل طتتتةى اعلولنتتت  

عمولاق ولع  لكاه ت، اعلسعهلل اعومل ل صاعطكاةعةج ل صاعط   اعلاعسب

تلكاتته تتت، تةاج تتل رنتتع عهع اعطالة تتل تتت، ج تتل  صتتت، ج تتل أ تتلى 

 .ز عصا ت ع  ط ع اع صع ل صا رم ل ل

 

تاامت  نلضت ل اعت تف تت، اث ع رط تعص اعلرلت   -فرضية البحث: 

اع تتعتمل نت  تور تتر  نتتع  اعللطلتتب     ُستت م نتت  ت   تت  اعطال تتل  اصص ً 

االرط تتعص ل صاالجطلعت تتل اعطتت  تُلكتت، اعوتتلاق تتت، اعم تتعق ولستت لا 

 اعثة ا اعلومةتعت ل اعلوعصلا.

 

 عتةج  و  طهاعطولف تمز تعه ل االرط عص اعلرل   - هدف البحث:

 عتتز االرط تتعص اعوتتععل  اعتتاي  لتكتتر أسعستتعً تمتتز اعلولنتتل  اج  تت 

وةصتت  ع تا تتلا تتت، تاعصتتل ا إطتتعا ت ع إتتل وعالرط تتعص اعل  تت  
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صص استتل  تكعإتتعال صستتتا تك  تتف تكاةعةج تتع اعلومةتتتعال صت لجتتعال 

 اعت ةث تب اال ط عجعال اعل م ل ولع      ولاتس اعطال ل ن  اعولاق.

 

اعت تتف صاعةصتتة   عتتز  صألجتتا ت   تت  نلضتت ل -منهجيــة البحــث: 

تتع تف     تاتعص  اعلت تف األص  اعل  تة   لتم ت س له  عز و و هه ن

االرط تتعص اعلرلتت  صاهل طتته ص  عس تته صتاعصتتل   أتتتع اعلت تتف 

اعثتعإ  نلتعا عط م تا صارتب صت ت  عال االرط تعص اعلرلت  نت  اعوتلاق  

واتتعا    تتل تستتط تم ل نتت  اعط تتة  اعتتز االرط تتعص  صاعلت تتف اعثععتتف

 .اعلرل 

 

االقتصاد الرقمـي االمفـاهيو والخصـاوص واالدعـاد المبحث األول / 

 االقتصادية(

 االقتصاد الرقمي.      اوالً: مفهوم 

 لثا االرط عص اعلرل  اعط عتا صاعطكعتا اعلسطلل ، عطكاةعةج ع       

ت، جعإتب  صوت ، االرط تعص اع تةت   (Ticاعلومةتعال صاالت عالال و

صاع اتتعت  صاعتت صع  تتت، جعإتتب ا تتل  ولتتع    تت  اع تت عن ل صاع ة  تتل 

صاالإطعج ل علل ب اعلطغ تلاال االرط تعص ل اعلستعإ ا علل تب اع تلا اال 

االرط تتعص ل صاعطلع  تتل صاعلعع تتل نتت  اع صعتتل  تت   تل متتل تتتع  عتتاع  

ز تتعصا توتت الال تموتتب تكاةعةج تتع اعلومةتتتعال صص اً استتطلات ل عً نتت  

اعالتتة االرط تتعصي  صوععط   تت  تولتتا أصصات تتع اعل طم تتل تثتتا اع تتتكل 

اع صع تتتتتل عملومةتتتتتتعال االإطلإ تتتتت  وط ة تتتتتا صتغ تتتتتل أإلتتتتتعت األصاا 

االرط تتعصي نتت  اعلتتع  صاألتلتتع  صاعطلتتع ا صاالستتطثلع  تتت، اع تتكا 

اعط م ت ي  عتتز اع تكا اع تتة ي  ولتع    تت  ت ست ، اعللا تتر اعطاعنستت ل 

 ص سعت  االرط عص اعلرل  تمز ز عصا اإ تعا ارط عص ووا ل اعةر  

اع صعتتتل تتتتب االرط تتتعص اعوتتتععل  صز تتتعصا نتتتل  اعطلتتتع ا اعوععل تتتل 

صاعةصة   عز األسةاق اعوععل ل صاع اعتعال اعستةر ل اعطت   تعث تت، 

اع وب اعةصة   ع  ع ن  اعلعض   عتاع   تلتتط االرط تعص اعلرلت  

ع ة لتل االعكطلصإ تل صاعثتة ا ا تتعتع صو  تع وععطلتع ا االعكطلصإ تل صا

اع اعت ل اعلاوول   صهة وععط     جرا هع  ت، االرط عص اع تعسم تمتز 

اعلولنل اعاي  و  ت  ةتعً أسلا ص نم  تاع  اعو  ت  تت، اع تاعتعال 

 [1]  .اعط ة م ل صاع  ت ل صاالسط ع اال ش ل اعلر لل

ص وةص ظ ة  هاا اعاتةط تت، االرط تعص  عتز اعطاتة اال اعطت  ست  هع 

االرط تتتعص اعل  تتت   صهتتتة   ستتتل اعظتتتعهلا اعطتتت  ص متتت  وعالرط تتتعص 

األتل ك   عز صاسلا ا إطعج تل اعوععل تل صاعالتة اعلطةاصتا   وعتطتتع  

هاا االرط عص أ تل ارط عص ن  اعوتععم  صتلثتا تكاةعةج تع اعلومةتتعال 

( اعل تتتلأل األستتتع  ع رط تتتعص األتل كتتت  اعل  تتت  Ticصاالت تتتع  و

ت تل ارط تعص  رلت  ت كلته االت تعالال صاعاي أصتح   تكا و تكا  

  صاعطتت  ستتكم   تتتعت  أسعستت ع نتت    Internetصستتتكل ا إطلإتت  

اعط تتة  اعتتاي ستت    االرط تتعص األتل كتت   تت   اعستتاةاال األ  تتلا 

ص     عه تعس اال ض لل صسعهل  ن  ت     ز تعصاال توطتتلا نت  

هلا ا إطعج ل   صاعل  ل وععا ل أث اعوةاتتا اع  كم تل اعل تع تل عظتع

االرط تتعص اعل  تت  صاعطتت  تتت ت  نتت  رلط تتع اعثتتة ا اعط ا تتل اعلومةتعت تتل 

ظتتعهلا أتل ك تتل عكا تتع  عو تت ط أإ تتع وتت أال تتت، لشم تمتتز اعتتصاعطتت  

اإط متت   تت   تتت ا صج تترا صوتت  جعال تط عصتتتل  عتتز اعتت ص  اعلط  تتتل 

األ تتلى   عكا تتع عتتم تطنتتح ووتت  نتت  االرط تتعص عال اعاعت تتل صاعاعستتئل 

اع   وتتتلف االرط تتتعص اعلرلتتت  صوتتتاعولو تتتل   صتا تتتع االرط تتتعص عال

وعالرط عص اعاي  ستطا  تمتز اعط ا تل  اعلومةتعت تل اعلرل تل   ص ةظتف 

اعلومةتتتعال صاعلولنتتل نتت   صا تتته  وةصتت  ع اعلتتة ص اعل  تت  عمثتتة ا  

 صت     ع ع  ع وطكع اال اعل   ا.

 [2]  ة  تمز تللةتل ت، اعل عسر أهل ع: ص 

صتكاةعةج ع صإظم اعلومةتعال صاعط ت   نت  اعت عإعال صاعلومةتعال  .1

تتت، توتت اال صوتتلاتس  Computersصاع ةاستت ب  االت تتعالال

 صش لهع. 

 سعت  االرط عص اعلرل  تمز ز عصا اإ تعا ارط تعص اع صعتل نت   .2

 االرط عص اعوععل .

 ز عصا نل  اعطلع ا اعوععل ل صاعةصة   عز األسةاق اعوععل ل.  .3

ال وتتتت ، اعلتتتتة ص ،   ستتتت، االرط تتتتعص اعلرلتتتت  تتتتت، اعو رتتتتع  .4

صاعل تت   ، صاعلاعنستت ، صاعلطوتتعتم ، صاعلستتطثلل ، صاعتاتتةأل 

صستتل عال اعطتت ت ، صاع تتاعط صاعلاطلتت ، صاألج تترا اع كةت تتل 

 صاعللع أل صاعنلاسب صاعلتسسعال اع صع ل صش لهع.

 سعهم االرط عص اعلرل  تمز إ تل نكتلا ارط تعص اعلولنتل      ا تل 

طلثتا أهل تل االرط تعص اعلرلت  نكلا صو عنل اعلولنل ن  اعللطلتب  صت

 [2]  ت : تعو ص   ن   ا 

ت ستت ، اعللا تتر اعطاعنستت ل     وطلتت  االرط تتعص اعلرلتت  تمتتز  .1

ت ة تتتتا أإلتتتتعت األصاا االرط تتتتعص ل اعط م   تتتتل نتتتت  االتلتتتتع  

صاعطلع ا صاالتةا   عز اإلعت نة  ل ت    إلة سل ب ن  هاا 

ج تتع اعللتتعالال  ص عتت  وستتتب استتط  ات ع عتإطلإتت  صتكاةعة

 اعلومةتعال ن  ت ة ا اإلعت األصاا اع عصل و ع.

 وتترز  تكتتعث صجتتةص تلطلوتتعال    تتل  تلطمتت  رتت  اال تتتلوط  .2

جل تتب اعل تتعال تمتتز توتت صهع صا ط ن تتع  ععستتماعال اعوعتتتل  

صاع كةتتتل  صت تتع  ب األتلتتع  اعل عص تتل   صاعلتتةاتا ،  عنتتل 

 تا  عتت  نت  ستتت ا ات تع  أننتتا اع تلا اال  صاع تت  تت، تتت   

 .اعلسعصاا

 ةنل االرط عص اعلرل  س ةعل ن  اع  ة  تمز اعلومةتعال   .3

وستتتتتب اتطلتتتتعص  تمتتتتز تكاةعةج تتتتع اعلومةتتتتتعال صاستتتتط  ا  

 لك، اع  تة  تمتز أي تومةتتل نت  أي صرت   تعاالإطلإ   
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صو كا سل ب  صتت، وتم  ستعهم نت  ات تع  اع تلا اال اع زتتل 

وسلتل  صصث اع عجل الت ع  صر  تة ا ع  استل اعلومةتتعال 

 ت، اعت عإعال اعلامةول. صاعت ف

تور ر اع   ا ع سط عصا اع  ةى ت، اعط ا عال اعلةجةصا عطا  ا  .4

اعل تتتع  اعل طم تتتل  صعنتتتلعث ت   تتت  نلصتتتل عمل تتتع  ل نتتت  

 .اع وعع عال صاعا عتعال اعط   عإ  وو  ا اعلاع  ن  اعلعض 

تتل  عتتز اعلاظلتتعال صاألنتتلاص   .5  ظ تتع  اع لصتتل صاع عجتتل اعُلمل  

 ا عال اعلرل تل  عطا  تا اعل تع  اعطت   عإت  صصنو م السط  ا  اعط

تتتتطم ت م تتت  عً أص  تتت ص عً  عطا  تتتا تا  تتتااً أننتتتا  صولتتتةصا أتمتتتز  

 ص    ت ا زتا ل أر ل.

ا س ع  ن  ت اص  اعو ةص ا عكطلصإ ل صاعاي  ستطةجب تتةن ل  .6

اعنتتلعإعال صاعت ئتتل اآلتاتتل عتنتتلاص تتت، أجتتا  تلتتع  توتتعت ت م 

عتاع  ن ت  تتط م  نعتم تل صجت صى اعطلع  ل اعل طم ل  صإط لل 

اع ةاإ ، صاعط ل وعال اع عع ل  أي اعاظع  اع عإةإ  صاعل لن  

صاعطلتتتع ي  صهتتتاا   تتتلي ضتتتلص ا   لتتتعص تللةتتتتل تتتت، 

رل    .اع ةاإ ، اعل  ول عمطوعتا تب تطغ لاال االرط عص اعل 

إ تتل تلطلتتب اعلومةتتتعال صاعلولنتتل  صت تتل ب واتتعا اع كةتتتل  .7

عكطلصإ تتتل صاعطلتتتع ا االعكطلصإ تتتل ا عكطلصإ تتتل صاع تتتل عال ا 

 صاعل ع ف االعكطلصإ ل صا صا ا االعكطلصإ ل. 

 

 : خصاوص االقتصاد الرقمي نياً ثا 

 طل ر االرط عص اعلرل  وو ص ت، اع  تعس   ص تطم تةضت   ع تمتز 

 اعا ة االت :

اعلولنتتل: نععلولنتتل ت متت  اع تتةا صهتت  صستت مل عطغ  تتل اع  تتعا  .1

عتننا ت،     اع تل  اعل  ت ا صهتاا  وات  اث اعلاظلتعال 

سطنتتتال اعتتتز تستتتل ح ووتتتل اعوتتتعتم ، اعتتتا ، ال  طلطوتتتةث 

 وعع   اال اعلولنل صتاة ل ر  اال اعوعتم ، ن  تلع  اعلولنل. 

ست عا االنطلاض ل: ن  االرط عص اعل  ت  تت، اعللكت، ت ة تا اال .2

اعلعص ل صاعلمةسل ن  االتة  اعظعهل ل صت، وم نعث  ع  س غ ل 

اع ةات  اعط    ة  تم  ع االرط عص اعط م ت ي ص تاع  اعلتسستعال 

 صاعو رعال االجطلعت ل.

ت   تت  األهتت اف اعطالة تتل: صتتت، وتتم واتتعا تلطلتتب اعلومةتتتعال   .3

صز عصا اعلص   اعلولن  صاعلومةتعت  عملتسسعال االرط عص ل  

تتتعت اع تتةي وتتععطغ لاال اعكث تتلا اعطتت  تلتتلي نتت  اعت ئتتل صاال ت

اع تتتتتاعت ل  صالستتتتت لع تتتتتتع  طومتتتتت  وطكاةعةج تتتتتع اعلومةتتتتتتعال 

 .صاالت عالال      تول  ا تا لع ن  اآل ل   لعوعً 

اعطكعتتتتا وعألإطلإ تتت : اصتتتت   اعلومةتتتتعال اعلرل تتتل تتتتة صاً  .4

استتتطلات ل عً  ن لتتتع أصتتتتح ا إطلإتتت  ولارعتتتل اعلتتتت أ اعطاظ لتتت  

ع رط عص ن  صة ته اعوعتل  ن  اعةر  اعتاي  ولتا  صاعلس و

رل تل تمتز تةع ت   ل تعال و عإتعال  ن ه ج ا ج    ت، اعط ا تعال اعل 

 .صأصصاال هعسمل ت    اع  تعال اع زتل ع اا اعللع 

االوطكتتتع :  ستتتطا  االرط تتتعص اعلرلتتت  تمتتتز االوطكتتتع  عطاتتتة ل  .5

جتتتعال ص تتت تعال ج  تتت ا توطلتتت اً تمتتتز االوتتت اط صاالوطكتتتع  ةتاط

ت تتلي اعطتت  تكتتةث اعل تتعص  اعلس ستتل عم  لتتل اعلنتتعنل نتت  اع

االرط عص اعلرل  ص كل، اعط  ي ن   مت  و ئتل ت تلب صتكتعن  

 االوطكع .

أتلتتتع  ج  تتت ا ت تتتل  تمتتتز  اإلة جتتتعالاعل تتع  ل:  ظ تتتع   .6

االسط عصا ت، األسةاق  اال اعلعإت ،  الس لع تم  اعطت  تااتةي 

 نس ل اعل   ا.تمز اعطوعصث صاعل ع  ل صاع  اعت ك عال اعطاع

  ل اعطكعع ف:  لثتا االرط تعص اعلرلت  وتة ا نت  اع ستعوعال  .7

اعلو  تتل اعوعستت ا ع ستتطثلع اال اعطكاةعةج تتل  اعطتت  توطلتت  تمتتز 

  تتتل تكم تتتل األج تتترا صاعتتتتلاتس اعل طلإتتتل و  تتترا نتتت  األصاا 

وط وتت ، اعستتتب صاعاط لتتل   عصتتل   تتتب اعتتلاعك تتعاا ا إطعج تتلص

 .اعطكاةعةج  صاعلكعسب ا إطعج لتمز صو   االوطكع  

 

 ثالثاً: عناصر االقتصاد الرقمي

هاعأل اعو    ت، اعواعصل اعط  تتول ن  االرط عص اعل    صاعطت        

تموتتب صص ا   ة تتع نتت  ت تتك مه تتت، أتثمط تتع : اعطكاةعةج تتع اع   ثتتل   

(  عتتاع  أستت م 1صاعوةعلتتل   ص ل تتعال  لع تتل اعت ئتتل  اإظتتل اع تتكا و

اعلرل تل اعطت  االرط عص اعلرل  ن  ظ ة  إةط ا ل تت، اعلتسستعال 

اعطت   ت رعال ت تعوك ل تت، تل ت  ستتكل اعواكتةت تل كةث ن لع و ا ع 

ت ة  تمز أسع  اعكطلصإ  تا تس ن ه ها  اعلتسسعال تب وون ع ت، 

 ت   رعتتت ا تل نتتل ت تتة  تمتتز أستتع  ستتتكل اعلومةتتتعال اع ا م تتل 

صاع صع ل صتةارب االإطلإ   صاعتل   ا عكطلصإ   ت م  تللةتل ها  

 تاع  راتةاال اعطةز تب  ستل   تعاعلتسسعال هاا االرط عص اعلرل   

االعكطلصإ  وط ل ف صتسة   اع  تعال اعل لن ل و كا اعكطلصإت  

 لتع  [3]صو كا سل ب صنوع  ع ظ ل تع  سلز وتععتاةأل االعكطلصإ تل.

 .(1ن  اع كا و
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 ( عناصر الداخلة في تشكيل االقتصاد الرقمي1الشكل ا

 

 يرادعاُ: مؤشرات االقتصاد الرقم

اعلتستتتلاال اعةاجتتتب اتطلعصهتتتع تتتت، أجتتتا ر تتتع  االرط تتتعص           

 اعلرلت  ت تتلا اعتا تل اعط ط تتل عطكاةعةج تع اعلومةتتتعال صاالت تعالال

(ICT Infrastructure)   ن لتتب أث  تتطم ر تتع  اعلعإتتب اعلتتعصي

علعإتب اعلرلت  واعتلتل تعال( عمتا تل اعط ط تل واعلو اال صاألصصاال( صا

اع عصتتل وعالرط تتعص اعلرلتت  تتت،   تتف تةانلهتتع صتغا ط تتع علل تتب 

اعلاعت  ص اع  تسطةى جةصا  ت تعال االإطلإت  صأستوع هع ت ع إتل 

تتستتل  (E-commerce) وععستتةق اعوتتععل   اعطلتتع ا ا عكطلصإ تتل

ت تتتم  تتتاع  ع  تتتع  اعطلتتتع ا ا عكطلصإ تتتل تتتت،  تتت    لتتتم صإلتتتط 

  صوت ، اعلتسستل (B2B)  اعلوتعت ال ا عكطلصإ تل وت ، اعلتسستعال

ص لتب ر تع   ل تل اعستمب صاع ت تعال اعلرل تل  (B2C) صاعلستط م 

صش تتل اعلرل تتل  تتت، تتستتلاال االرط تتعص اعلرلتت  ه كتتا اع تتل عال 

(     لتب ر تع   (Firm and Industry Structure) صاع اعتل

ومةتتعال  صاعتلتل تعال أول اعط س اعال اعط  ت  ث نت  تكاةعةج تع اعل

صا إطلإتت  تمتتز اعطل  تتتل اع  كم تتل عم تتل عال صاألستتةاق تتت،   تتف 

اع عجل  عز صتس أرسع  ن  اع ل ل أص اسط  اث أرستع  ج  ت ا    ستم 

 وتت  أ تت   (Price Behavior) ت م تتا اعت عإتتعال  ستتمةأل األستتوع 

تتستتلاال االرط تتعص اعلرلتت    نتت لك، ر تتع  تك  تتف اعوةاتتتا اعطتت  

لعش أسوع  اعسمب صاع  تعال عكت  توكتو تت ى اعطغ تل تتصي  عز اإك

ن  اعلتةصا وستتب تكاةعةج تع اعلومةتتعال  آ تل اعلتستلاال اعلس ستل 

 Demographic and) اع  تعس  اع  لغلان تل صاعولعع تل  هت

Worker Characteristics)    ن لتتتتب ر تتتتع  اع  تتتتعس

اع  لغلان ل ص  عس  ستةق اعولتا عتنتلاص صاعولتع  اعطت  ت تع أل 

االرط عص اعلرل   صت ع إط ع تب تم  اع  عس  اعط  ال ت تع أل ن  

 .(2 لع ن  اع كا و [4].  ن ه

 

 

-( مؤشرات االقتصاد الرقمي والوصول الى عصر الرقمنة2الشكل ا
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 االقتصاد الرقمي في العراقواقع وتحديات المبحث الثاني / تحليل 

تمتىز اعلشتىم تتى، اعل تىةص اعلتاصعتىل و تىكا تستىط ا  عطور ىتتىر       

  تىتتتىل االرط تتتعص اعلرلىتتتى  صاعط ىتتتىة  اعلرلىتتتى   نىتتتى ث ووىتتتىل 

اع لتتىةاال اعطكاةعةج تتىل اعطتتى  الوتت  تتتى، اعولتتىا تم  تتىع  عطسىتتىل ب 

اعط   ىتتىعال   اىتىز اعلسىتتىط تا اعلولنىتى  نىتتى  اعوتتلاق  نىتى  ظىتتىا

اعل  ىتتتى ا اعطىتتتى    ىتتتى  هع اعوععىتتتىم   عتتتى  تتتتتل صضتتتىب صتا  تتتىا 

اسىطلات ل عال عط     االسط  ا  األتثا عملىىةا ص اع لجىىل اعاىىعص ا 

تثىتتىا اعا تتىف ص صا ا تاعص تتى، ولصتة تتةالال ا إطلإتت   ولتتىع نتتى  

 عتتى  االإط تتع   عتتىز ا صتت ا  اعستتىعص  تتتى، ولصتة تتىة  ا إطلإتت   

ع ال وتتت   تتتتى، صتتتتىم صصضتتتىب صتا  تتتىا استتتىطلات ل عال اعط ىتتتىة   لتتتى

اعلرلىى  تمىتىز اعلسىتىطة عال اعةتا ىتىل صا رم ل تل  ع مىتى  اعامىتىب 

صتةسىى ب اعلتىىعص اال اعلرل ىىل صصضىىب ولإعتىىس عطال ىىل اع ىى  اال 

ع تىتتتىم صاضوىتتتى  اعس عسىتتتىعال صاعل ىتتتىعال اعطاظ ل ىتتتىل صتلثمىتتتى  

صت ل تتىم س عستتىعال تستتىطا   عىتتىز إ ىتتىس سىتتىلةع   اع اتتىعط اعوتتىع  

 ل ىتتىر تمىتتىز ا إستتعث  ص لاتىتتى  اعسىتتى عق اعل مىتتى  صاع نع ىتتىع 

اع ىتتتىعتمل  اال اع مىتتتىل ولل ىتتتىب تلا ىتتتىا ت ل ىتتتىم اعس عسىتتتىعال 

صتا  اهىىع  ص لىب  تاىعا اهطلتىع   تىع  عملتىلأا ص وتىلاز صص هتىع 

ا ىتتتى،  و  ىتتتىةث نىتتتى  نتتت  اعط تتتةالال اعل  ىتتتى ا  صعتستتت ع  اع

اعلاعتىتتتتى  اعاعس ىتتتتىل  صاألستتتت ع   صي ا تعرتتتتل  صاعللطلوىتتتتىعال 

اعل لصتىتتتىل صاعل ل ىتتتىل  تىتتتى،  تتت    إ تتتىعا تا تتتىل عم تتتىةا  

صاعطلعسى  االجطلعت   ت ىلا أهى اف هىا  اعلللةتىعال  ص وععطععى  

 لتتىب صتتتىم صتور تتىر اعطاىتتىةط اعث عنىتتى  تتىتتىل ا إطلإتت  عنلىتتىعث 

 ع  ل  ا سىى   ت ىىع  ل  عتمىىل نىى  اعللطلىىب.ت ىى

صواعا االرط عص اعلرل  ن  اعولاق   طعا اعز اعط عتتا صاعطكعتتا      

صاعطاستت   وتت ، تكاةعةج تتع اعلومةتتتعال صتكاةعةج تتع االت تتعالال تتت، 

ج ل  صو ، االرط عص اع ةت  صاع صع  ت، ج ل     تموب اعطكاةعةج ع 

تو   اعالة االرط عصي ص ص ح اآلع تعال  صص اً اسطلات ل عً ن  ز عصا

االرط تتعص ل صاعطلع  تتتل صاعلعع تتل  ص  طتتتعا  تتتا  عتت   عتتتز اعطاتتتة ل 

اعلستتتطلل تتتت،  تتت   ز تتتعصا االستتتطثلع  نتتت  تكاةعةج تتتع اعلومةتتتتعال 

صاالت تتتعالال تتتت، تل تتت  تلر تتتل اعتاتتتز اعط ط تتتل  صز تتتعصا أتتتت اص 

سف نتت  اعلوتتعت ال صاعةظتتع  ب ا عكطلصإ تتل صاستتط  اتعت ع اع ةاستت

صز تتعصا تتت ص اعل تتطل  ، نتت  اع تتتكل اع صع تتل عملومةتتتعال  صتاة تتب 

صاستتتتط  ا  اعتلتل تتتتعال اعلتتتتعهرا صاعل  تتتتمل نتتتت   صا ا األإ تتتتال 

االرط عص ل صاعطلع  ل صا إطعج ل صاعلعع ل صاعطسة   ل ص صا ا اعلةا ص 

 اعت ل ل صاألإ ال اعطوم ل ل صاعط   ت ل.

 

 

 أوالً: العراق ومؤشر االقتصاد الرقمي

 سطا   سعب تتسل االرط عص اعلرل  تمز  لسل أووتعص استطلات ل ل 

 [5]صه : 

األستتتو اعلرل تتتل:   تتت ف هتتتاا اعتوتتت  االستتتطلات ل   عتتتز   .1

اعةصتتة  ولستتطةى اعتا تتل اعط ط تتل عطكاةعةج تتع اعلومةتتتعال 

صاالت تتتعالال ع  جتتتل اعط هتتتا اعطتتت  تلكا تتتع تتتت، تةا تتتتل 

 اعطغ لاال اعطكاةعةج ل اعلطسع تل تمز تسطةى اعوععم. 

 عنتل االوطكع  اعلرل :    ف هاا اعتو   عز تلكت ، اعت ص   .2

اعلستتتتط تا اعطكاةعتتتتةج  اعلطستتتتع ط تمتتتتز تتتتت، تةا تتتتتل 

نل إظتتم اعطومتت م صاعل تتع اال اعطتت  ااعلستتطةى اعتت صع  صتتتة

تسعت  تمز االوطكع  اعلطةا تب تتب اتلعهتعال اعطكاةعةج تع 

  اع   ثل.

اعلةات، اعلرل :    ف هاا اعتوت  االستطلات ل  عطوظت م   .3

نل تسطةى ااالسط عصا ت، اسط    اعطكاةعةج ع اعلرل ل صتة

 اعل ع اال اعلتهمل عاع .اعطوم م ص

األتلتتع  اعلرل تتل:   تتت ف هتتاا اعتوتتت  االستتطلات ل   عتتتز  .4

تلكتتتت ، اع تتتتل عال تتتتت، االستتتتط  ا  األتثتتتتا عطكاةعةج تتتتع 

اعلومةتتتعال صاالت تتعالال اع   ثتتل صاعل تتع  ل اع وععتتل نتت  

االرط تتعص اعلرلتت  صتتتةنل و ئتتل األتلتتع  اعلرل تتل اعلةات تتل 

 عمطغ لاال اعطكاةعةج ل. 

لصإ تتل:   تت ف هتتاا اعتوتت  االستتطلات ل  اع كةتتتعال ا عكط .5

عطةن ل  كةتل  رل تل تستط  ف االستطثلع  نت  تكاةعةج تع 

االت تتتتتعالال صاعلومةتتتتتتعال ع تتتتتععح   تتتتتتل تةاتا  تتتتتع 

صت  تت ل تكتتعع ف اعطوعتتتا ص نتتب جتتةصا اع  تتعا عملتتةات، 

صت     اع  عن ل  تب تةنل آع عال اع ة لل اع وععل عط     

  األنتتتتلاص : ثاعتتتتث ملاعا تتتتب وتتتت ، األتتتتتلاف  اال اع تتتت

 .(3 لع ن  اع كا و اع كةتعال.  اع ل عال
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 ( مؤشرات االقتصاد الرقمي في العراق وفق االدعاد االستراتيجية3الشكل ا

 

صتطاواب علتسل تال ل اع كةتتل   لع  لك، ا سع ا اعز تاة  إست 

( ن  اعوتلاق صاعتاي  طكتةث تت، تكةإتعال تا تع EDGIو االعكطلصإ ل

(  صتتستتتتل اعتا تتتتل اعط ط تتتتل OSIتتستتتتل اع تتتت تعال االعكطلصإ تتتتل و

(  صإ  تت  HCIصتتستل  أ  اعلتع  اعت تلي و (TIIع ت تعالال و

ولتستتل اع تت تعال االعكطلصإ تتل ولتت ى جتتةصا اع تت تعال االعكطلصإ تتل 

للا تتا اآلت تتل: و تت تعال اعلومةتتتعال األسعستت ل   تت تعال تتتلص اً وعع

اعلومةتعال اعلط  تل    تعال اعلوعت ال  اع  تعال اعط عتم ل(   و الع 

تتسل اعتا ل اعط ط ل ن   ل اعز اعةضب اعطالةي ع ت عالال اعستمك ل 

صنتت   لستتل تاعصتتل هتت  :و تتت ص اعل تتطل  ، نتت  تمتتز صاع ستتمك ل 

ن  اع عتف اعثعوت   تت ص تستط  ت  اع عتف اعا ع    ت ص اعل طل  ، 

االإطلإ   ت ص اعل طل  ، ن    تعال اعااعق اعولي اعثعوطل   ت ص 

اعل تتطل  ، نتت   تت تعال اعااتتعق اعوتتل ل اع ستتمك ل   أتتتع تتستتل 

 أ  اعلتتتع  اعت تتتلي ن ستتتطا  تمتتتز أ ووتتتل تاعصتتتل هتتت : وتوتتت   

م( االعط عق وععطوم م   ساةاال اعطوم م اعلطةرول  تطةسط ساةاال اعطومت 

اعتز  2003(  وتلي هتا  اعلتستلاال صاتلتع  تت، تتع  1صاعل ص  و

   ت  األصاا اعلطةاضتب عملتستلاال صهتاا  ُ تكا ت ت  عً  2020تع  

 ن  تلم ل اعط ة .

 

 ( تطور مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية مع مؤشراته الفرعية في العراق لسنوات مختارة.1جدول ا

    

اعوتلاق ضتل، اعلللةتتل اعثععثتل  لسطةى اعولو  ن  تباعأتع تمز     

اعطتت  ت طتتعا عطا تت ط  رلتت  صوتتا  تر تت  تتت، االستتطثلع اال عطوظتت م 

رتت  اال وا ط تتع اعط ط تتل اعلرل تتل عتتاا ن تت  جع وتتل عتت تم اعتت ص  اع عستت ا 

 22-13صاعلتسسعال اع صع ل صه  اع ص  اع عصمل تمز اعطلت ب ت، 

 2020 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 2003 البيان/ السنة

 مؤشر الخدمات

 (OSIاإللكترونية ا
0.000 0.1236 0.0538 0.1070 0.1524 0.2876 0.1969 0.3551 0.3353 

مؤشر البنية 

 التحتية

 (TIIلالتصاالت ا

0.0158 0.0163 0.1064 0.0127 0.0552 0.1201 0.2173 0.1647 0.537 

 مؤشر رأس المال

 (HCIالبشريا
0.9300 0.9300 0.9300 0.6920 0.6956 0.6151 0.5283 0.4803 0.4358 

مؤشر تنمية 

 الحكومة

االلكترونية 

 (EDGIا

0.000 0.3566 0.3334 0.2690 0.2996 0.3409 0.3141 0.3334 0.436 

الابعاد 

الاستراتيجية 

 للعراق
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 -اعستتتةصاث ج تتتتةت  -،اعتتت ل -تة  طعإ تتتع -ستتتة  ع -صهتتت : واعوتتتلاق

ع ت تتتع   اع تتتةتع  ( . ت طتتتعا تمتتت  اعتتت ص   -جتتتر  اع لتتتل -نمستتتا ،

صولستتطة عال ت طم تتل الستتطكلع  اعتا تتل اعط ط تتل األسعستت ل ع ت تتعالال 

صاعةصة  ع  تعال ا إطلإ  صاألت،  ص تاع  ت طتعا و تكا صاضتح 

ع اط اسطلات ل ل عمط ة  صاالرط عص اعلرل  عمطول ا السط  األ تتع 

سطكلع  واعا ر  ات ع اعلرل ل صاالإا ق إ تة اع  اوتل و تكا نعت ع صا

(  ت ، تةرب اعولاق و ، اع ص  ضتل، 4ت  ص  صتسط ل  صاع كا و

 تتسل االرط عص اعلرل .

 

 

 ( موقع العراق ضمن مؤشر االقتصاد الرقمي4الشكل ا

  

ت س سعً تمز تع ت      لكااع اع ة  أث راع  اعط ة  إ ة االرط عص    

إلتعح اعت ص  اعاعت تل  صتا تع اعوتلاق   ثاعلرل  ر  اإام   صوععطعع  ن

عم تتعق وتته ص نتت  ت   تت  أهتت ان ع اعطالة تتل ص  تتعا تلطلوعت تتع  وطلتت  

تمتتز تتت ى تتا  تتع عس عستتعال صاتلتتل عمط تتةالال اعلرل تتل نتت  جةاإتتب 

صعاا نلت، اعنتلص ا اث تطتاتز وتلاتس تور تر اعث عنتل    عنل االرط عص

اعلرل تل صاعطةستب نت  استط  ا  تتتلق اعت نب اع   ثتل صإ تل اعط ا تتعال 

اعلعع تتل صاعطتت  تتت، ستت إ ع ت تت  ف اع اعتتتعال اعط م   تتل نتت  االرط تتعص 

صتسل ب اعطت رمم تتب اعطاتة اال اعط ا تل صت مت   اع لتةا اعط ا تل و ا تع 

،  ت   واتعا اع ت  اال اعةتا تل صصتتم ص ع  ت  صو ، اع ص  اعلط  تل

اعاعرتعال اع تتعول صت تتل ب االوطكتتع اال اعطتت  تتت، ستت إ ع تور تتر تكعإتتل 

  ص ستت م نتت  صنتتب تلمتتل اعطال تتل ع رم ل  تت عت ا  تت اتل تترً و تت طه اعوتتلاق 

 .(5و   اع كااعلسط اتل

 

 

 االقتصاد الرقمي ( مؤشرات االستدامة للعراق ضمن مؤشر5الشكل ا
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دنــاء رةيــة مســتقبلية فــي التحــول الــى االقتصــاد المبحــث الثالــث/ 

 الرقمي 

 ُو  اعط ة  اعلرل  ضلص ا ن  اعةر  اعتلاه، نت  ظتا اع عجتل     

 عتتز تاة تتب االرط تتعصاال  عمط   تتف تتت،  تت ا ت ولهتتع وعع تت تعال نتت  

و تت ف تور تتر ا إطعج تتل صاعطاعنستت ل  عتت  األستتةاق اعوععل تتل عمتتا ط ص

وتتععطل  ر تمتتز اع اعتتتعال االرط تتعص ل اعطتت   لكا تتع االستتط عصا تتت، 

 ر ت  و تكا تتع  تت، تستطة عال تلصإتل  تتعاعطاة  اعط ا  اعلطستع ط 

هتا  االرط تتعصاال صرت  ت ع تمتتز ت   ت  إ متتل إةت تل صتطستتع تل نتت  

األصاا االرط تتتعصي و  تتتف تُستتت م نتتت  تتتتةن ل اعلر تتت  تتتت، اعةظتتتعسف 

عتج ع  اع عصتل  أث عم اعط اعلرل  تسط تا صات   نععطةجته اعلطرا ت  

  تو الال إلتة إ ة اسط  ا  اعةسعسا اعلرل ل    ل  عز  تكعإ ل ت   

تلت ول تمتز األتت  اعلطةستط   ص عت  تتتل اعر تعصا نت  تت ص تمتتعال 

ولاااال اال طلاط ن  تلع  ت ا ل اعلومةتتعال صاالت تعالال صتاتة ل 

اعتا تتل اعط ط تتل عط ستت ، اعلوتتلصي تتت، اعلاطلتتعال اعط ا تتل صتور تتر 

االوطكع اال  ن  هاا اعللع   صت، أهم اعستا عطور ر اعط ة  اعلرل  

ا تسطةى اع  عن ل ن  اعلوتعت ال اع كةت تل ص عت   وط و تا تا ع ز عص

إظتتتع  اعلاعر تتتعال االعكطلصإتتتت  اعتتتاي   تتتت ف  عتتتز تاتتتتة ل األصاا 

اع كةت  صتس  ا ا جلاااال اعلسط  تل  وععلاعر عال صاعل طل عال 

اع كةت ل      سلح اعاظع  ن  تل مطه األصعز عمل عال اعل طل ل ت، 

صتتتلي صوتتعس  اعلاعر تتل   اع اتعط اع كتتةت  و تتت اص تمتتب اع تلاا

صعملة ص ، صاعل عصع ، ت، اع اعط اع ع  و لاا صوعس  اعلاعر ل   

ص طم وو هع اسطكلع  ا جلاااال وال  ل اتط عص تل  ن لتع ست طم اعولتا 

تمز تات   اعلل مل اعثعإ ل ت، اعاظع  صاعاي  غا  صص ا اعلاعر تل 

ا وا تل  عتمل و اا ت،  ت اص تمب اعطرص   صتتلح اعلاعر تل  تتلص 

ا تتتت ث تتتت، اعلاعر تتتل  تتت  تامتتتب تم تتته اع تتتل عال اعلاشتتتتل نتتت  

اعل تتتع  ل  صتتاتتت  ولإتتتعتس اع كةتتتتل االعكطلصإ تتتل    تتتف ات تتتاال 

اع كةتل  اةاال وع زا ت، أجا تور ر ت ع  ل أنلاص اعللطلب نت  

تال تتل اع تت تعال اع كةت تتل صتاة لهتتع ولتتع  طاعستتب تتتب ا ط عجتتعت م 

 اةاال اعل طة ل واعس ل اعطةاصا ع تم صتاموعت م. صهاعأل اعو    ت، اع

اعل تتع  ل ا عكطلصإ تتل عمللطلتتب وعستتط  ا  صستتعسا ت ا تتل اعلومةتتتعال 

راتتتةاال اعل تتتع  ل ا عكطلصإ تتتل أصصاال عطور تتتر  توتتت   صاالت تتتعالال  

ت تتع  ل أنتتلاص صتتسستتعال اعللطلتتب تتتب اعل تتعال اع كةت تتل و تت ف 

ل اعطالة تل اعطةاصا اع اسم صتلك ، اعللطلب ع كتةث ستل كع نت  اعولم ت

صتاتة ل اع تت تعال صصتاب اع تتلا اال تتت،  ت   آ اس تتم صتاموتتعت م  

صاعط   تتر تمتتز االوطكتتع  وتت ، تتتةظ   اع اتتعط اع كتتةت  صترص تت هم 

و لصل اعلاعنسل ن  ت   م ت طل عال نوععتل عطاتة ل األصاا اع كتةت  

 2030صجةصا اع  تعال اع كةت ل ولع  طلعستز تتب اعل  تل اعةتا تل 

ازص عص اعث عنل    لسط اتل اعط  أتم ط ع األتم اعلط  اصأه اف اعطال ل اع

اعلرل تتل عتت ى اعلتتةاتا ، صاعل  لتت ، تتتتل تور تتر استتط  ا  اع تت تعال 

ا عكطلصإ تتل تتتتل اع اتتةاال اعل طم تتل  تت   تمتتز تتت ى صتتت  صو عنتتل 

 [6]. اعلةاتا ، صاعل  ل ، ن  تلع  اعط ة  اعلرل 

 

 أوالً: ميزات التحول الرقمي في العراق 

 رل تل اإا رتعً  استطلات ل ل  وطل  اعط ة  اعلرلت  تمتز صت عشل     

ت، ت     اعةضتب اعتلاه، صت   ت  اع لتةا وت ، اع ت  اال اعلرل تل 

اع عع ل صتع  لب أث تكةث تم ه نت  اعلستط تا  وتم اعولتا تمتز تا  تا 

 عإتت  أ االستتطلات ل ل تتت،  تت   ت  تت   اعلتتةا ص اع زتتتل ستتةاا 

اال صآالال  صتلارتتتتتل تا  تتتتاهع صاعط  تتتت م تل  تتتتر  و تتتتل ل أ  تعع تتتتل أ

اعلسطلل عاطعسل ع   صاعولا ن  ظ ة  إةط ت، اعلتسسعال اعط  ت ة  

تمتتز أستتع   عكطلصإتت  تاتت تس ن تته هتتا  اعلتسستتعال تتتب وونتت ع تتت، 

 ت   رعتتت ا تل نتتل ت تتة  تمتتز أستتع  ستتتكل اعلومةتتتعال اع ا م تتل 

ةتتل هتا  صاع صع ل صتةارب االإطلإ  صاعتل   ا عكطلصإ   ت م  تلل

اعلتسسعال هاا االرط عص اعلرل . ع   سل    تاع  راتةاال اعطةز تب 

ا عكطلصإ ل وط ل ف صتسة   اع  تعال اعل لن ل و كا  عكطلصإ  

 [7]صو تتكا ستتل ب صنوتتع  ع ظ تتل تتتع  ستتلز وتتععتاةأل ا عكطلصإ تتل

 (6اع كاو.

 

 

 ( ميزات التحول الرقمي6الشكل ا
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 ثانياً: أركان التحول الرقمي 

 ث االرط تتعص اعلرلتت  اع تتعسم تمتتز اعت ئتتل اعلرل تتل صاعطكاةعةج تتل      

صاع   ا تمز االوطكع  صا و اط صاعطاة ل ن  اعللع  اعومل  صت     

اعط    ن  تسطةى اعطوم م صاع  ل  تاوكو تمتز اع صعتل و ةاست  تت ا  

كةث نةاس  ارط عص ل أص س عس ل أص اجطلعت ل اعط ة  اعلرل  هتة ر  ت

االستتطثلع  نتت  اع كتتل صتغ  تتل اعستتمةأل   تت اث ت تتة  جتتا ي نتت  

تل  تتل اعولتتا  تتت، تل تت  االستتط عصا تتت، اعطاتتة  اعط اتت  اعكت تتل 

اع عصتا ع  تتتل اعلستط    ، و تتكا أستتلط صأننتا  ص تتةنل اعط تتة  

ععتل  تاعنست ل صتستط اتل  اعلرل   تكعإعال ض لل عتاعا تلطلوتعال نو

تتتتتل ت   تتت  تغ  تتتل جتتتا ي نتتت   تتت تعال ت طمتتتف األتتتتلاف تتتت، 

تستتط مك ، صتتتةظ  ، صتستتط    ،  تتتب ت ستت ، تلتتع و م صاإطتتعج ط م 

تتتتل سمستتمل تتت، اعولم تتعال اعلطاعستتتل  تطلان تتل تتتب  تتتعصا صتت عشل 

ص طامتتب اعط تتة   ا جتتلاااال اع زتتتل عمط و تتا صاعطا  تتا صاعللارتتب 

اعلرل  تلك ، و عنل ا و اط ن  و ئل اعولا  ص  لا تغ  تل اعلكةإتعال 

اعط تتغ ا   صاإلة جتتعالاألسعستت ل عمولتتا  اوطتت اا تتت، اعتا تتل اعط ط تتل  

 (7اع كاو.جعالةصاإط عا وطسة   اع  تعال صاعلاط

 

 

 الرقمي( اركان التغيير للتحول 7الشكل ا

 

 :[8] :أهل عصت، هاع تتمة ال تللةتل ت، اعل ةتعال ت، 

صهتتاا  طامتتب استتطثلع اال  عن تتل نتت  اعتاتت   :اعتا تتل اعط ط تتل اعلرل تتل 

اعط ط ل اعلرل ل صنطح اعتعب عملاعنسل نت  تتةن ل اع تتكعال صاع ت تعال 

 أرا.تعع ل اعسلتل عم  ة  تمز أننا جةصا و سوع  

 طامتتب االستتط  ا  اع وتتع  عمطكاةعةج تتع  :اعل تتع اال اعلرل تتل -1

اعلرل تتتتتل تللةتتتتتتل صاستتتتتول تتتتتت، اعل تتتتتع اال  ل تتتتتع اال 

اعلط   تتتتتتت ، وطكاةعةج تتتتتتتع اعلومةتتتتتتتتعال صاالت تتتتتتتعالال 

صاعل ع اال اعوعتل نت  االستط  ا  صاعل تع اال اعطكل م تل تثتا: 

ت م تتتا اعت عإتتتعال صاعلومةتتتتعال صاصا ا اعلولنتتتل صاعل تتتع اال 

صاصا ا اعل تتتلصتعال ص تتتا اعل تتتك ال صاعطةاصتتتا اع  عص تتتل 

 .اع وع 

ت     اعل راإ عال اعلاعستل عطات ت   :اعطلة ا ص أ  اعلع  -2

 .صت   ف اعط ا عال اعلرل ل اعللجةا

ت طتعا و ئتل تلتا صتاتة ل تكاةعةج تع  :اعلتسستعال اع اتلتل  -3

 :اعلومةتعال صاالت عالال عاةت ، ت، اعلتسسعال صهلع

 سستتعال اعطتت  تنتتب اع تتةاإ ، صهتت  اعلت :اعلتسستتعال اعلستتل ل

صاع ةاتتت  صاعمتتةاسح اعطتت  تستت ا اإط تتع  اعطكاةعةج تتع صتاتتة ل 

األإ تتتال اعطلع  تتتل صتا تتتع تمتتت  اعطتتت  تنتتتل، ستتت ةعل ص تتتة  

اع تتل عال عمستتةق اص اع تتلصا تاتته صتاظتت م اعلاعنستتل صاتتت ق 

اعاعرتتتعال االو ات تتتل صاالتطتتتلاف وعال طلاتتتتعال صاالوطكتتتع اال 

عم تل عال اع تغ لا صاعاعستئل  عتاع  نت ث أهل تل استتعل اعلتع تل

 وتت  أتتتلا   ة تتع صضتتلص  ع عا تتعت اعستتةق اعطكاةعتتةج    تتف 

 لكتت، عم تتل عال اعل  تت ا تل  تت  االوطكتتع اال اعط ا تتل صتاتتة ل 

االستتط  اتعال صت  تت ل األستتوع  اعاتتةط تتت، اع تتل عال   طتتعا 

اع   تع ل ن  و ا عت ع ص عصل ن  ظا اعلاعنسل تب اع تل عال 

 [9].ا اعلعع اعكتلي  اال اع تلا صاعث 

 ت تتلب اعلتسستتعال ش تتل اعلستتل ل  :اعلتسستتعال ش تتل اعلستتل ل

االو اط صاعطوعصث و ، تط     اعل ، اعطكاةعةج ل صشععتع تع 

 ت أ تاة ل اع ةاتت  اعط تغ م ل صاعطاظ ل تل تت،   ع تع صت طتعا 

هتتا  اعلتسستتعال صاعللو تتعال اث تطةاجتت  ت تت  تظمتتل اع تتعإةث 

ع نتتت  ستتتت ا تاتتتة ل و تتتكا ت تتتلصط صأث  تتتطم االستتتط عصا تا تتت

 .األإظلل اعط ا ل صرةات  ت غ م ع وععطتو ل
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 اتغتت  تمتتز اع كةتتتعال صاع تتل عال تتتةن ل اعستتمب  :االتع تتل  -4

صاع تتت تعال اعلرل تتتل و ستتتوع  تاعستتتتل عملتتتةاتا ، ع كتتتةث نتتت  

 .ت  ص هم اسط  ات ع تععلع  عث هاعأل  عجل السط  ات ع

 تتل  لتب أث تكتةث اتع تتل اعطكاةعةج تع اعلرل :ست ةعل اعةصتة  -5

عملل تتتب أصعة تتتل تععل تتتل    تتتف   طتتتعا األنتتتلاص صاع تتتل عال 

صاع كةتتتعال اعتتز اعةصتتة  اعتتز اع تتتكعال صاع تت تعال اعلرل تتل 

ع سط عصا ت، اع  تعال صاع ل  اعلرل ل  صت،     اع لةع ل 

ص  عاا اع تكعال صاع  تعال صاالوطكع  سطةنل ست ةعل اعةصتة  

 تتتلا نلصتتتع عتتتم تكتتت، تطع تتتل تتتت، رتتتتا عم ئتتتعال اعللطلو تتتل اع  

 .صاعل لصتل علنب تسطةي   عت م  صت س ، ظلصن م اعلو   ل

تط ول اعللطلوعال وتععط ة   :اعطك ف االجطلعت  عمط ة  اعلرل  -6

األتلطتتل ع  تتل  اعلرلتت  ووتت ا تتتلق  نلتت، إع  تتل رتت  تتتتصي

االتطلتتعص تمتت  اعوا تتل اعت تتلي عتتتول اعةظتتعسف  صوععل عوتتا 

ع تتلا  نتتعث تا تتعال اعطةظ تتف صال ستت لع اع عصتتل وععةظتتعسف ا

  أ لآل تل ،  ستةاا  عإت  تترطتعتسعهم و  لعص صظتعسف ج  ت ا 

 تتصي  تتعل  وا تطل ر و إ ع تةنل هتا  اعةظتعسف عملاست ،  صاسل

عط ع ب اعلصاتب صهة أ ت  أهت اف اعطال تل اعلستط اتل عملستعصاا 

وتت ، اعلاستت ،  إعه تت  تتت، تتت و لاال اعا تتع  اعلرلتت  عل طمتتف 

اعتم اث تم  اعوعصاال صاعط عع   صاعاظلا اعث عن ل عمللطلوعال صهة 

 تتعتع تم ت ا  ه تمتز أإته   لتا آوتع ا ا لعو تل صأ تلي ستمت ل 

  اع عس ا صتلاب األضتلا  رت    ةجب اعطةت ل صاعطث  ف عط   

 [10]. ا تكعث

 

 االستنتاجات

ث االزتل اعةوعس ل اعطت  اإط تلال نت  صص  اعوتععم صتا تع اعوتلاق   -1

أضتت  ع تلم تتل اعط تتة  إ تتة اعطكاةعةج تتعال اعلرل تتل ع ستتطلعول 

تمتتتتز اعلتتتت ى اع  تتتت ل صاعطوتتتتعن  تتتتت، اعوةارتتتتب االجطلعت تتتتل 

ص تتتعصا اسطك تتعف صاالرط تتعص ل ص م تتع تمتتز اعلتت ى اعلطةستتط  

اعس عستتتتتعال صاألصصاال اع عع تتتتتل تمتتتتتز اعلتتتتت ى اعاة تتتتتا  نتتتتت ث 

اع كةتتتتعال ت طتتتعا اعتتتز تور تتتر اعتا تتتل اعطكاةعةج تتتع صاعطال تتتل 

 اعلسط اتل.

هاىتتىعأل ووىتتىل اع لتتىةاال اعطكاةعةج تتىل اعطتتى  الوتت  تتتى، اعولتتىا  -2

تم  ىع عطسىىل ب  اىىز اعلسىىط تا اعلولنىى  نىى  اعوتلاق نىتى  

ىعال اعل  ىى ا اعطىى    ىتى  هع اعوععىتىم  ص عتى  تتتل ظىىا اعط   ى

صضىب صتا  ىا اسىطلات ل عال عط     االسط  ا  األتثا عملىىةا ص 

اع لجىىل اعاىىعص ا تثىىا اعا تىف ص صا ا تاعص تى، ولصتة تةالال 

 ا إطلإ .

عطور تتر اعط تتة  اعلرلتت   طامتتب ز تتعصا تستتطةى اع تت عن ل نتت   -3

 و ا إظع  اعلاعر عال االعكطلصإ  اعلوعت ال اع كةت ل ص ع   وط

اعتتاي   تت ف  عتتز تاتتة ل األصاا اع كتتةت  صتستت  ا ا جتتلاااال 

اعلستتتط  تل  وععلاعر تتتعال صاعل تتتطل عال اع كةت تتتل      ستتتلح 

اعاظتتتع  نتتت  تل مطتتته األصعتتتز عمل تتتعال اعل تتتطل ل تتتت، اع اتتتعط 

اع كتتتةت  و تتتت اص تمتتتب اع تتتلاا صتتتتلي صوتتتعس  اعلاعر تتتل  

ع اتتتعط اع تتتع  و تتتلاا صوتتتعس  صعملتتتة ص ، صاعل تتتعصع ، تتتت، ا

 اعلاعر ل.

 ن لع وت ، صتولن ل نلةا و ل ل ت، اعولار   وعإ  االرط عص أث -4

 ج ل ت، اعلط  تل اع اعت ل اع ص  صتب ج ل ت، اعولو ل اعتم اث

 صاالرط تعص ل اعطكاةعةج تل عستلتل اعطغ تلاال إط لتل أ تلى 

 نتعث االهطلتع  اعلرلت   االرط تعص و تع  طل تر اعطت  صاالجطلعت تل

 االرط تتعص ل اعطال تتل تول تتا اعتتز اعلرلت   تتتصي وعالرط تعص

 صاالجطلعت ل.

اعطاتة  اعاستت  صاعلطاوتاب علتستل تال تل اع كةتتل االعكطلصإ تل  -5

( نت  اعوتتلاق صاعتتاي  طكتتةث تت، تكةإتتعال تا تتع تتستتل EDGIو

(  صتتستتتتتتل اعتا تتتتتتل اعط ط تتتتتتل OSIاع تتتتتت تعال االعكطلصإ تتتتتتل و

 (.HCIو صتتسل  أ  اعلع  اعت لي (TIIع ت عالال و

اعولاق ضل، اعلللةتل اعثععثتل اعطت  ت طتعا عطا ت ط  رلت     ب -6

صوتتا  تر تت  تتت، االستتطثلع اال عطوظتت م رتت  اال وا ط تتع اعط ط تتل 

اعلرل ل عاا ن   جع ول عت تم اعت ص  اع عست ا صاعلتسستعال اع صع تل 

 -صه : واعولاق 22-13صه  اع ص  اع عصمل تمز اعطلت ب ت، 

جتتر   -نمستتا ، -ةصاث ج تتتةت اعستت -اعتت ل، -تة  طعإ تتع -ستتة  ع

ع ت تتتع   اع تتتةتع  ( . ت طتتتعا تمتتت  اعتتت ص  صولستتتطة عال  -اع لتتتل

ت طم ل السطكلع  اعتا ل اعط ط ل األسعس ل ع ت عالال صاعةصة  

ع  تعال ا إطلإ  صاألت،  ص اع  ت طتعا و تكا صاضتح ع اتط 

استتطلات ل ل عمط تتة  صاالرط تتعص اعلرلتت  عمطول تتا الستتط  األ تتتع 

واتتعا رتت  ات ع اعلرل تتل صاالإاتت ق إ تتة اع  اوتتل  نعت تتع صاستتطكلع 

 و كا ت  ص  صتسط ل.

 

 التوصيات 

أهل تتل اعولتتا علةاج تتل اعط تت  عال صتوععلتتل اع تتل  اعللتتاتتل  -1

 وععط ة  صاألجا ا اعلرل ل.

ضتتلص ا اعط اتت ط اعتت ر   علةاج تتل ت تتعتل اعوةعلتتل اعلرل تتل  -2

 .صواعا اع   اال اعت ل ل ص م  نل  اعولا

استتتطثلع  ل عطلة تتتا  اتتتط اعط تتتة  اعلرلتتت  ت ستتت و صتتتاعص     -3

 صاالوطكع .
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ت تتل م صتا  تتا تستتلتعال اعلرلاتتل و تت ف  نتتب إستتب اعل تتع  ل  -4

 صاعط ة  اعلرل   صاع  عن ل صاعلسعاعل صتوع  ل جةصا اع  عا.

تلاتعا اعط و ل اعلرل  اعللطلو  ا  لعو  صاالعطرا  ولسط  نعال  -5

 اعطال ل اعلسط اتل.

، عنلعث اعلةوةر ل صاألتت، اعلرلت  ت   ف اعط ل وعال صاع ةاإ  -6

 صاع  ةص ل اع لص ل.

تاة ل اعتا ل األسعس ل ع اعط االت عالال صت ا ل اعلومةتعال ولتع  -7

 سعت  تمز ا سلاط ول ةص اعط ة  اعلرل  تب االهطلع  وطةن ل 

 . عنل تم  اع  تعال وععطكم ل اعل سلل ع ئعال اعللطلب

االت تتتتعالال االإ تتتتعق تمتتتتز اعت تتتتف صاعطاتتتتة ل نتتتت  ت ا تتتتعال  -8

صاعلومةتعال ت، رتتا اع كةتتعال ص تاع  اع تل عال  ستعت  تمتز 

 نتب   تعاا تاظةتتتل األصاا اع كتةت  علتع ع تتع تت، تت و ل   لتتعو  

تمز صتتم االرط تعص اعلرلت  صصنتب اعط تة  اعلرلت  عتتعر  نئتعال 

 اعللطلب.

االهطلتتع  وطور تتتر  أ  اعلتتع  اعت تتتلي صاع نتتعا تمتتتز األت تتتل  -9

تتتتب  تتتتعصا ت ه تتتا اعلاظةتتتتل عنتتتل  اعلرل تتتل ع تتتلاسح اعللطلتتتب 

تور ر اعل ع اال اعلرل ل مز اعطوم ل ل ن   عنل تلا م ع عطل ر ت

صتمتتز  متت  اعل طتتةى اعلولنتت  صاالستتط  ا  اع عتتتا ع تت تعال 

 االت عالال صت ا ل اعلومةتعال.

 صا ا اعطغ  ل وتمز تسطةى اعلتةاتا ، صاع كةتتل ع إت تعا نت   -10

 .عمطغ  ل( ط ة  اعلرل  صت م ا اعل عصتلعتس لا ا

تور ر اعت ئل اعطاظ ل تل اع انوتل عمط تة  إ تة االرط تعص اعلرلت    -11

اعلسطةى اع ةت   ع  ولع مز ت،     صجةص تتسسعال توا ل ت

ر    لا صزا اال االرط عص اعلرل   صه ئعال تال تل االت تعالال 

صت ا تتل اعلومةتتتعال صش لهتتع اعلتسستتعال اعلوا تتل األ تتلى اعطتت  

اعتتتلاتس تمتتز اعلستتطةى اعتتةتا  تاتتت  اعو  تت  تتت، اعس عستتعال ص

 عنلعث تكعتا اعل ةص اعلتاصعل.
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ت ةتتتعال االرط تتعص اعلرلتت  "(  2006اعتتلصز   ستت، تظ تتل  و ]1[

صت  ا اعز ارط عص عال االإطلإت "  تل تر اعت تةث  اعل تعي  

 13اعاتول األصعز   .

( " االرط تتتعص اعلرلتتت  نتتت  2021اع لتتترا  تععتتتب ستتتماعث  و [2]

تلمتل اع صعل اعولار تل وت ، اعالع تعال صاال  عرتعال صاعط ت  عال"  

  م ل االرط عص عمت ةث اعومل ل

 .6  اعو ص اعسعص    

 " اعطومت م تت، ووت : إظتع  توم لت  2020اع طةح   ساعا ا ل   و [3]

 .4  15/1اعو ص  عه ترا ع  صت ةوه"  تلمل اعلعتول اعولار ل 

(  " ت م ا اول تطغ لاال 2015اعلةسةي  ص عا تت  اعلتع   و [4]

االرط عص اعلرل  صر عسه تمتز ارط تعص صصعتل االتتع اال اعولو تل 

(" تلمتل االصا ا صاالرط تعص  2013-1999اعلط ت ا عملت ا تت، و

 186   -185اعللم  اع عتو  اعو ص اعثعت، ت ل  

  " اعط ة  اعتز 2019  اعلل ت   و عع  تم   &اعتع   ت إعث  [5]

االرط عص اعلرل    تف صعلتع ا،"  تلمتل  م تل اع عستتعال صت ا تل 

 .4-3اعلومةتعال   جعتول اعلم  تت  اعور ر   اعو ص األص   

 

(   "االرط تعص 2020اعط ل ل اعساةي ع ا صق اعا ت  اعولوت   و [6]

ولوت  ا ت تعص اعاعلرل  ن  اع ص  اعولو ل: اعةارب صاعط ت  عال"  

ع رط عص اعلرل  صتلمتو اعة ت ا االرط تعص ل اعولو تل ولعتوتل 

 .26   اع ص  اعولو ل

( " االرط عص اعلرل "  اعت ا  اعلعتو تل  2007اعالع   نل    و [7]

 .25ت ل  اعاتول األصعز    

(  " 2020اعلاظلتتل االتتتم اعلط تت ا عمطلو تتل صاعومتتم صاعث عنتتل  و [8]

اعطومم تت، ووت  ت  ةتته صاصاصتته صاستطلات ل عته"  تل تر اعلمت  

 . 149سملعث عإلشعول صاالتلع  االإسعإ ل   

[9] Don Tapscott (   2014  و" The Digital Economy 

" Promise and Peril in the Age of Networked 

Intelligence, p4  

[10] Yvette (    2008"  و development durable du  

concept alamesure"  Paris: edition 

Harmattan,p3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147                            (136-147)




